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DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS INDÍGENAS DO 
i\LTO XINGU 

por 

PEDRO E. DE Lil\iIA (*) 

A região dos formadores do Xingu, delimitada pelos 
rios Batovi, Ku:risevo, lCuluene e seus afluentes, cons
titui, ainda em nossos dias, uma das áreas mais interes
santes para as pesquisas antropológicas. Suas terras margi
nais isolaram aquela região, quase por completo, até há dez 
anos passados. Com efeito, a leste e oeste, situam-se 
densas florestas ; ao norte a impraticabilidade de nave
gação, detyrminada pelas cachoeiras do Xingu e ao sul, 
uma larga faixa de "cerrado'', constituem condições desfa
voráveis,~ senão impossíveis, à penetração do homem. 

Os grupos que conseguiram transpôr essas barreiras 
naturais, depararam com uma região cuja ecologia favo
recia muito suas fixações, embora em condições segrega
tórias. No revestimento florístico da área predomina a 
vegetação tipo "cerrado" que se adensa em algumas 
partes, mas encontramos também grandes florestas tipo 
amazônica, principalmente nos seus limites norte, leste 
e oeste. Êsses fatores, somados à abundância de água, 
caça e pesca, favoreciam a instalação de grupos humanos 
e facilitavam o seu desenvolvimento. 

A primeira penetração científica na área dos forma
dores do Xingu, ao que saibamos, deu-se pelo etnólogo 
alemão Karl von den Steinen, em 1884. É pouco pro
vável ter havido antes outra expedição. 

(*) Somos gratos ao Museu Nacional, Fundação Brasil Central, aos irmãos 
Vilas Bôas e Serviço de Proteção aos Índios pela facilidade e apoio que nos deram 
na execução do nosso plano de pesquisa. 
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Seguiram-se a esta, mais algumas outras viagens, do 
pró1)rio von den Stei11en, I-Ierrr11ann l\ieyer, lVlax Schmidt, 
l-I. I-Iintermann e outros, 1nas tôdas elas de rápido con
tácto com os elementos indígenas. l\ 1)ermanêr1cia de 
elementos estranhos entre grupos da região somente se 
deu há rnenos de dez anos, através dos participantes da 
F__:xpedição Roncador-Xingu, em sua obra de desbrava
mento. 

Os diferentes grupos ciue ali habitam 1nantêm co11-
tácto estreito e perrnanente entre si, havendo t1ma amalga
mação de traços culturais, exercida por fatores geográficos 
ou outros, de maneira a resultar em unia autêntica área 
cultural, como já deixavam evidenciado as pesquisas e 
estudos de vo11 den Steinen. Por isso, nurna idéia feliz 
Eduardo Galvão denominou-a de "Área cultural do 
Ulurí" ( 1), por ser essa i11dumentária fen1inina um dos 
seus traços mais característicos. 

Essa região abriga até hoje represe11tantes das princi
pais famílias lingüísticas brasileiras que se aglomerarr1 às 
margens dos grandes rios. .lissim os Karib, representados 
pelos ín}iios Kalapa~o, J( uikuro, M atipúhy e N ahul"wá, 
constituern a família mais numerosa e se localizan1 na 
parte mais suleste da região compreendida entre os rios 
J(ulue11e e Kurisevo. Os Arualc,, constitl1ídos pelos grupos 
lfr a1trá, 1l1 eh:inálco e Yioalapití têm seu território limitado 
pelos rios Bato,ri e Kurisevo. Nessa região, na parte 
do curso inferior do l{uluene, depois da foz do Kurisevo, 
encontramos os grui::>os Tupi: Kamaiurá e Auety. Sàmente 
os Trumai, isolados, ficam no extremo norte da área, 
próxirn<> à confluência dos formadores do Xingt1, na 
margem direita do Kuluene. Finalmente o grupo Ba/\,airi, 
J(arib, acl1a-se 110 lin1ite sudoeste da área, já bastante 
aculturado. 

Pel() n(1mero de tribos existe11tes, seu qt1ase atJsoluto 
isolamer1to e pelos relatos de \To11 den Steú1en e outros 
etnólogos, esperávarr1os ser a "Área, do Ulurí" bastante 
densa em população, quando inicia1nos os nossos tra-

( 1) - · Galvão, 1949, p. 47. 
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balhos de Antropologia Física (a) em 1947. Com efeito, 
embora sejam poucos os dados precisos nas pesquisas 
até aqui publicadas, encontramos porém estimativas ba
seadas principalmente em número de aldeias. Por outro 
lado, sabemos que ainda hoje existem grupos que possuem 
mais de uma aldeia. Os Trumai, por exemplo, embora 
sendo um dos grupos menores, tinham três aldeias (Kra
fíaiíae, N arid e V anivaní) tôdas elas localizadas na margem 
direita do baixo Kuluene. Atualmente êsses mesmos índios 
que somam apenas 18 indivíduos têm duas aldeias locali
zadas próximo à confluência dos formadores do Xingu, 
as quais são ocupadas em épocas diferentes. Steinen 
assinala também duas aldeias para essa tribo, mas nada 
se refere quanto à ocupação, mesmo porque êle encontrou 
os Trumai subindo o Kurisevo, fugindo dos ataques suiá. 

Calculou Karl von den Steinen a população xinguana 
entre 2.500 a 3.000 índios, enquanto Meyer (2), dez anos 
mais tarde, estimava as aldeias do Xingu em número 
de 35, o que daria aproximadamente uma população de 
3.500 a 4.000 índios. Hoje a realidade é bem diferente. 

Em 1949 percorremos o mesmo itinerário que von 
den Steinen fizera em 1884 e pudemos observar a depopu
lação de todo médio e alto Kurisevo. Os Bakairi que 
há 70 anos habitavam a parte encachoeirada do rio, 
foram se deslocando para as cabeceiras e hoje constituem 
uma população de 144 índios bastante aculturados e que 
vivem no Posto Indígena Simões Lopes. 

(a) - No periodo de 1947 a 1952 fizemos várias viagens, percorrendo tô
das as aldeias da área. Procedemos ao recenseamento de seus habitantes e elabora
mos o seguinte programa de pesquisa: levantamento antropométrico ; levanta
mento de dados fisiológicos : tensão arterial, pulso e temperatura ; moldagens 
de arcadas dentárias ; análise dos principais alimentos, inclusive o "sal". Para 
execução dêsse plano fizemos as seguintes viagens : 

1947 - Kamaiurá., Trumai e Auety. 

1948 - La Waurá. 2.ª Kalapalo, Kuikuro, T~uva, Nahukwá e Matipúhy. 

1949 - Bakairí e Mehiná.ko. 

1950 - Juruna, Kalapalo e Kamaiurá. 

1951 - T rumai, \Vaurá e Ywalapití. 

1952 - Kuikuro. 

( 2 ) - Meyer, citado por Lévi-Strauss, 1949, p. 323, vol. III. 
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A maior densidade de elementos indígenas vamos 
encontrar na família Karib, no território compreendido 
entre os rios Kuluene e Kurisevo. Steinen (ª) encontrou 
uma aldeia N ahukwá à margem direita do rio, consti
tuída de 12 casas, sendo que somente os homens, 40 aproxi
madamente, lhe apareceram mas refere-se êle a oito outras 
aldeias dessa mesma tribo ( 4) . Êsses índios foram se 
deslocando para suleste, estando atualmente (1948) 11róxi
mos aos Matipúhy em uma única aldeia, com 28 indi
víduos. Sôbre os índios M atipúhy nenhuma referência 
encontramos, mas quando estivemos entre êles, tinham 
uma só aldeia onde moravam 16 pessôas. 

Nessa região, a tribo Narovoto, mencionada por 
Petrullo (5), que habitava o médio Kuluene, não mais 
existe. ]~ncontramos, em 1948, seus remanescentes, u.ma 
mulher, um homem e uma criança, vivendo entre os 
l{alapalo. 

Os grupos Aipatse e Tsuva existiam em aldeias inde
pendentes, próximos aos Kuikuro até 194 7. Tivemos 
oportunidade de trabalhar algu11s dias, em 1949, na aldeia 
tsuva, constituída por uma única casa onde moravam 
16 indivíduos. Dois anos rnais tarde, em 1951, encon
tramos remanesce11tes tsuva entre os índios l{uil{uro. Sua 
aldeia havia sido extinta. 

Dessa grande família Karit) da qual vimos tecendo 
considerações, resta-nos apreciar seus dois grupos mais 
importantes : Kuikuro e J(alapalo. 

Os Kalapalo localizados na parte sul do território 
karib, corn uma população de 142 indivídt1os (6), habi
tando uma única aldeia à margem esquerda do Kuluene, 
constituem o grupo mais expressivo do extremo sul da 
área. Êle tende a absorver os grupos menores que estão 
próximos, já o fazendo com os remanescentes narovoto. 
N enhurr1a referê11cia digna de nota ~ôbre essa tribo encon-

(ª) - Steinon, 1940, pp. 126-127 
( 4) - lde1n, p. 197 
( 5) - Petrullo, 1932, p. 143 
( 6 ) - Registramos em nossa segunda viagem (1950), 132 indivfduos. Ayres 

Gamara Cunha diz ter encontrado 148 pessôas. (Cunha 1954, p. 34). 
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tramos dos primeiros etnólogos que percorreram a região, 
talvez pelo fato de sua aldeia ficar muito afastada do 
itinerário dessas expedições. 

Da família Karib o grupo mais represe11tativo é 
sem dúvida o K ui/<,uro, por ser mais segregado que os 
outros e sua aldeia localizar-se mais afastada da margem 
esquerda do Kulue11e, oferecendo certa dificuldade para 
alcançá-la. Possui somente u1na aldeia com 130 indiví
duos. Como os Kalapalo, poucos dados e referências 
encontramos sôbre êles. 

Os grupos Kamaiurd e Auety, representantes da fa
mília Tupi na região, parf3cem ~ter tido como local de 
suas aldeias o mesmo de hoje. Steinen (7) encontrou os 
Auety em um córrego à margem esquerda do Kurisevo 
já próximo da sua confluência com o Kuluene. Permane
cem no mes1r10 local ou imediações, em uma aldeia onde 
se abrigam 27 indivíduos. Sôbre os Kamaiurá conta-nos 
o mesmo etnólogo haver encontrad{) 4 aldeias (ª) dis
postas na região da lagoa Ypavu. Hoje êsses índios for
mam um grupo de 11 O pessoas ern uma só aldeia que 
fica à margem da lagôa. Quando em 1947 vivemos entre 
êsses Tupi êles estavam construindo nova aldeia longe 
da atual, mas que foi pouco depois abandonada. 

Na "Área do Uluri" a família Aruak é representada 
pelos grupos M ehindko, Y walapití, e W aurá, que habitam 
o extremo oeste da região, exceto o segundo grupo. 

Os M'ehindl-co têm sua aldeia à margem esquerda 
do rio Kurisevo, sendo o primeiro grupo indígena a se 
encontrar quando se desce o rio. Sua população hoje 
está muito reduzida (56 índios). Von den Steinen (9) 

assin.ala duas aldeias Pª!ª essa tribo, sendo que urna 
das aldeias com 14 casas. 

O grupo lil7. aurd habita o extremo sudoeste da "Área 
do Ulurí" , visto sua aldeia ficar à margem direita do 
Batoví. B um c..los grupos mais interessantes para pes-

( 7 ) - Steinen, 1940, p. 139-142. 
( 8) - Idem, p. 197. 
( 9 ) - S teinen, 1940, p. 197 
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quisa, por ser o mais segregado e menos contato possuir 
com viajantes e mesmo com outros grupos. Hintermann 
diz l1aver e.nco11trado os Waurá no Kurisevo, escrevendo 
"nossa expedição, bem curiosamente encontrou essa gente 
de novo no médio Culiseu". Quando da nossa perma
nência entre os Waurá, determinamos nada menos de 10 
sítios de aldeias ( 1 0

). Achamos pouco provável que na 
época da expedição de Hintermann tivessem os Waurá 
uma aldeia permanente fora da área atual. Sua popu
lação contava 95 indivíduos nas duas vêzes que lá estive
m<)S. Do grupo Kutenavú ( 11), que na época de von den 
Steinen constituía uma aldeia separada, encontramos 
apenas uma mulher e um garôto vivendo entre os \'Taurá. 

Para completar a família Aruak da região do Xingu, 
temos os índios Y walapití que, na época de Steinen, 
tinham duas aldeias, uma das quais composta de 40 
pessôas ( 12). Em 1946 êsse grupo foi dissolvido e seus 
poucos membros ficaram agregados a grupos vizinhos. 
Com auxílio da Expedição Roncador-Xingu em 1950 
conseguiram reagrupar-se em uma aldeia própria, 12 indi
víduos, nas proximidades da lagoa dos Kamaiurá. _, 

* * * 
Co1no vimos, ·a depopulação da Área do Ulurí, nesses 

últimos 70 anos, foi impressionante. Comparando-se os 
poucos dados fornecidos pelos etnólogos, e os por nós 
coligidos, calculamos que se bem a população xinguana 
não atingisse a cifra dos 3.000, como pensot1 von den 
Steinen, pelo menos 2/3 dêsse número era de se esperar. 
No entanto a realidade é muito outra. 

Do recenseamento que fizemos em tôdas as tribos 
da região dos formadores do Xingu, encontramos apenas 
uma população de 793 indivíduos, distribuídos conforme 
o quadro anexo. 

( 1 º) - J_,ima, 1950, p. 5 

( 1 1) - Iden1, p. 22 

( 1 2 ) - Steinen, p. 147 
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Várias causas interferem, umas determinantes e outras 
coadjuvantes, no processo de dizimação daqueles grupos 
indígenas. 

Dentro os primeiros, temos as incursões belicosas 
que grupos hostis, marginais à área, fazem às aldeias 
·ao Xingu, principalmente contra os grupos menores e 
mais distanciados. Em 1949, descíamos o rio Kurisevo 
quando ao chegarmos à aldeia mehináko encontramo-la 
abandonada. Sofrera ataques dos índios Tikão (Kajabí ?), 
tribo hostil do alto Batovi, obrigando os Mehináko a 
se dispersarem pelas roças. Aquela n1esma tribo matou 
vários índios Nahukwá os quais foram cada vez mais 
impelidos para suleste. O mesmo acontece\1 com os Trumai 
quando dos ataques dos Suiá. 

Outro fator importante é a transmissão de doenças 
e moléstias que se dão pelo contacto com elementos extra
nhos aos grupos. Ranl{e ( 13) já assinala, quando de sua 
viagem, um caso de epidemia de blenorragia oftálmica 
entre os índios Bakairi trazida por indivíduos que foram 
a Rosário, o que ocasionou morte e cegueira a alguns 
índios. 

A malária e a gripe são outros fatores determinantes 
da mortandade entre aquêles indígenas. Depois do des
bravamento da Expedição Roncador-Xingu, o problema 
ainda mais se agravou, embora procurem alguns dos seus 
membros assistir aos índios com terapêutica moderna, 
quando possível. Êste ano, segundo informações, grassou 
a primeira epidemia de sarampo no Pôsto do Jacaré, 
já tendo feito 50 mortes, principalmente entre os Kam.aiurá. 
Isso ainda é mais grave ao sabermos que o surto 'epidê
mico tende a se propagar, já tendo atingido aldeias mais 
afastadas e portanto com prognóstico sombrio quanto à 
sobrevivência dos elementos indígenas habitantes da "Área 
do Uluri'' . 

Como fatôres coadjuvantes, temos a falta de imuni
dade e nenhuma defesa orgânica aos virus e germes pato
gênicos. A falta de preceitos higiênicos, portanto uma 

( 13) - Rankc, 1898. 
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contaminação fácil e incontrolável, somados à impossibili
dade de um isolamento dos portadores de doenças fazem 
com que o mal ràpidamente se propague. Por outro 
lado, essas epidemias, a malária e a gripe que são as mais 
comuns, grassam de preferência nas épocas em que há 
um empobrecimento dos recursos alimentares, determi
nando em conseqtiência uma carência orgânica ainda 
maior, nos indivíduos que compõem os diferentes grupos. 

* * * 

RESUMO 

No período de 194 7 a 1952 fizemos várias viagens 
às aldeias dos índios que habitam a região do alto Xingu, 
no centro do Estado de Mato Grosso. 

A área dos formadores do Xingu ou ''Área do Uluri' ', 
' como bem a denominou Eduardo Galvão, é habitada 

por grupos indígenas representantes das principais fa
mílias lingüísticas brasileiras. Com efeito, ali encon
tramoB Tupi : Kamaiurá e A uety ; Karib : Bakairi, 
Kalapalo, Kuikuro, Matipúhy, Nahukwd, Ywalapiti e 
Tsuva; Aruak: Waurd e Mehindko; e Trumai que é 
isolado. 

Todos êsses grupos viviam até 11á dez anos passados 
pràticamente isentos de contacto com "civilizados", em 
estado segregatório, devido ao isolamento e dificuldades 
de acesso à região. Karl von den Steinen (1884) foi o 
primeiro etnólogo a conviver entre os índios xinguanos. 
Seguiram-se H . Meyer, M. Schmidt, V. Petrullo, mas 
todos êles com rápidos contactos com as tribos. 

Nas diversas viagens que fizemos ao Xingu proce
demos ao recenseamento e localização de tôdas as aldeias, 
tendo ·encontrado 793 índios, conforme distribuição no 
quadro I. Elaboramos e executamos o seguinte plano 
de pesquisa: levantamento de fichas antropométricas e 
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datilosc6picas ; determinação de grupos sangüíneos, ten
são arterial, temperatura e pulso ; moldagem de arcadas 
dentárias ; e análise dos vários ali1nentos t1tilir.ados por 
aquêles indígenas. 

Observamos uma enorme depopulação da área. Há 
70 anos von den Steinen estimava em 3.000 o número 
de índios ; n.ós encontramos apenas 793 ! A gripe e a 
m.alária são os fatôres que mais concorrem para a mortan
dade dos seus elementos. Att1almente está grassando a 
primeira epidemia de sarampo, já tendo feito algumas 
dezenas de vítimas. 

* * * 

SUMMARY 

During the period of 1947 to 1952, we made several trips to the 
Indian villages that exist in wild region of the upper Xingu, in the 
State of lVIatto Grosso, Brazil. 

The area of the Xingu River as it has been called "Uluri Area", 
by Eduardo Galvão, is inhabited by native groups which represent 
the principal linguistic families, of Brazilian Indians. 

ln fact there we find the Tupi: Kamaiurá and Auety; the Ka
rib : Bakairí, Kalapal.o, Kuikuro, Matipúhy, Nahukwá, Ywalapití 
and T fuva ; the Aruak : TV aurá and M ehindko ; and also the Tru
mai which is an isolat_ed linguistic family. 

Ali those groups lived practically 'vithout ever having been in 
touch with the white men till 10 years ago. This isolation was due 
to the wildness of the region. 

Karl von den Stein-en (1884) was the first ethnologist t o live 
with Xingu Indians. Other ethnologists followed him, such as Meyer, 
Schmidt, Hintermann, Petrullo, but all of them lost thc light con
tacts they established with the Indians. 

ln all different t rips that we have made to the Xingu we proceeded 
in counting the inhabitants of all the villages, having f ound 793 In
dians, as are distributed according to table I. 

A plan of research 'vas elaborated and f ollowed : - tests of 
blood groups, arterial tension, temperature and pulse, molding of 
dental arcades, anthropometrical survey, and analysis of severa! 
foods eaten by those Indians. 
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We not iced a large area was scarcely populated. Seventy years 
ago, von den Steinen figured that about 3.000 of Indians were liv
ing there ; vve only f ound 793 of them. Influenza and mala ria 
are factors that most contributed to the mortality of these people. 

Recently the first epidemy of measles made a few dozen of vic
t ims. 

* * * 
'QUADRO I 

P<.)PUI,AÇÃO DOS Í NDIOS DA ÁRT~A DO ULURI 

'fflJBO 1 H omem l\1ulhcr Menino 
1 

Menina l Total Data 

l{amaiurá. ... .. . 41 4.0 14 15 11.0 1047 
----- . 

Aucty ........ .. 16 6 1 4 27 1947 

T rumai ..... ... 7 7 2 2 18 1948 
. 

\11Taurá . . . . . . . . 22 28 31 14 !)5 1948 

Mehináko .. . .. 17 19 10 10 56 1949 

Y walapi ií ... . .. 4 4 2 2 12 1951 

Bakairí .. . .. . .. 48 33 33 30 144 1949 

Kalapalo 
J 

38 41 31 32 142 1948 . . . . . . 

J(uikuro . . . . . . 40 40 28 22 130 1948 

l\1atipúhy ...... . 4 6 4 2 16 1948 
~ 

Nahukwá . .. . . . 10 7 5 6 28 1948 

Tsuva . . . . . . . . 4 6 4 1 15 1948 
-

Total .. .. . . 251 237 165 140 793 

* * * 
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